
DEL-KOM Nonprofit Kft.

, 2A2? szEP 2 I

Ppsr Mscvpt
KonUANYHIVATAL

U gyiratsz6m: PE/KTFO/O 37 04-512022.

Ugyintez6: Kov6cs Judit Dalma

Telefon: (06-1 ) 224-9100

T5rgy: A Del-Kom Del-Dun6ntOli KommunAlis

Szolg6ltat6 Nonprofit Kft. r6sz6re

PE/KTFO/0O889-1512022. UgyiratszAmon kiadott

min6sitesi engedely meghosszabbit6sa

Hiv. sz6m: -
Melleklet: -

HATAROZAT

A pest Megyei Korm6nyhivatal (a tov6bbiakban: Korm6nyhivatal) a D6l-Kom D6l-Dun6nt[li

Kommunilij'Szolgiltat6 Nonprofit Kortitolt Felel6ss6gfi T5rsasig (szekhely: 7632 P"99,

b'iil;l-;'12., - i[l' 100279a06, c6gjegyzeksz5m: o2-0e-0o4556, adosz6m: 11541587-2-02'

statisztikai sz6mjet: 11s41s87-3811-s72 zam'. MIN-097/2015., a tov6bbiakban:

kozszolgaltato) r6sz6re pE/KTFo/0088 6mon kiadott c/1. minositesi oszt6lyra

vonatkoi6 minbsit6si engedely (a tov5bbi 6ly6t

orszdrgos Komyezetvedelmi,Termeszetv6delmi 6s Hullad6kgazdrilkodrisi F6osztrily
- 

I 0l 6 Budapest, Mesz6ros utca 58/a'

Telefon: (06-l) 224-9100 Fax: (06-l) 224-9163

E-mail: orszasoszoldhaLosasii)pesi.sov htl Web: httD://ww\Y korlnan)'hivatal hu/hdDest

az a16bbiak szerint meghosszabbitia:

Az Enged6ly jelen hat6rozat v6glegess6 v5lis6t6l sz5mitott 36. h6nap utols6 napiSig hatilyos'

Jelen min6sit6si enged6ly hat6lyanak meghosszabbit6sa i16nti elj6r6s6ban a Korm6nyhivatal

megdrllapitotta, hogy rio.ooo,- Ft, izaz szAzhiszezer forint osszegu elj6rasi koltseg merijlt fel, amelyet

K6zszolgdltato megfi zetett.

Az Engedely es jelen hat6rozat a tov6bbiakban egyuttesen erv6nyesek.

TNDOKOLAS

Kozszolg6ltato a Korm6nyhivatal irltal PE/KTFo/oo889-5t2022. ugyiratszamon modositott,

PE/KTFO/OO ggg-g12022. ugyiratsz6mon kiadott ctl. min6sit6si oszt6lyra vonatkoz6

hulladekgazd5lkod6si kozszoig6ltat5si tev6kenyseg vegz6s6re vonatkozo min6sit6si engedellyel

(a tov6bbiakban: Hat5rozat) rendelkezett.

si hat6s6g kijeloleser6l sz6lo 124t2021. (lll. 12.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:

form. r-endetetl 1. S (3) bekezdese alapj6n az orsz5gos illetekessegU

hatos6g a Korm6nYhivatal.

A 124t2021 (lll. 12.) Korm. rendelet 3. $ (1) bekezd6s b).pontja alapjan a hullad6kgazd5lkodSsi

rozszoganat6si teve[enyieg min6siteseroisz6io torveny szerinti hulladekgazd6lkod6si hatosdgk6nt a

Kormdnyhivatalj6r el.



Kozszolgaltat6t6l 2022. )lnius 30 napjdn a Haletozal hatdlyAnak meghosszabbitdsa irenti kerelem
erkezett a Kormanyhivatalhoz

A hulladekgazdelkodasi kOzszolgaltat6si tevekenyseg min6siteserol sz6lo 2013. evi CXXV torveny
(a tovabbiakban: Mtv ) 13 S (1) bekezdese atapjan:

,,A kdrelmez1 a min1sitesi enged'ly hatdlydnak lej1fta el6ft legkes6bb 90 nappat beny1jtott k'remevel
kezdemenyezheti a min1sitesi engedely hatdly,nak meghosszabbitlsel A mindsitlsi engedely
ha6lyenak meghosszabbiteserd szol6 hatarozat v6glegessd valesaig a kerelmezo a haEtyos - korebbi
- minOsircsi enged€ly alapjdn v6gezheti a bvekenys6g6t."

A Kormenyhivatal vizsgiilta es mega apitotta, hogy Kozszolgeltato az Mtv. 13. S (1) bekezdeseben
foglalt haterid6 megtartesaval kezdemenyezte a minositesi engedely id6beli hatalyanak
meghosszabbitSset.

Kdzszolgaltat6 2022. iinius 29 napj6n a Korm6nyhivatalhoz 6rkezett beadvanyeban adatvaltozasi
bejelentest tett a minositesi enged6lyeben szerepl6 hullad6kgazdalkodesi enged6lyekben, a hullad6kok
mennyis6geben, valamint a kozszolgaltatesba bevont kozszolgaltatoi alvellalkoz6kban bekovetkezett
valtozasok tekintet6ben.

A Kormanyhivatal 2022. jutius 7. napjan pE/KTFo tooaSg- zo22. ugyiratszamon dontott az
adatvaltozasra irSnyu16 elj6rdsban, egyuttal a Hatarozatot vjsszavonta.

Kozszolg6ltat napjan
beJelentest enged
a hulladekok amint atelephelyben asok tek

Az. adatueltoz6sra vonatkoz6 elj6res sor6n a Kormanyhivatal PE/KTFo/oog89-1 5t2022. ngyira$zamon
!1?191{"! (Engedelv) adott ki Kdzszorgdrtato resi6re es az Engedery raoasivar 

"ii,iJ"l,ir"g,PE/KTFO/00889-7 t2022. tgyiaszamon kiidott min6sit6si engedetyt visszavonta.

Kozszolgaltat6. a hullad6kgazdelkodesi kozszolgeltatasi tevekenyseg min6sitese iranti elj6rasokert,
y?l:Tl1 .3:.. igSzgatasi jerregri szorgartat6sert- fizetendo igazgatJsi szorgartatasi dijakr6i sz6167112013 (vlll. 15.) VM rendelet 1. meliekletenek 3. pontlaban meghatirrozott 

-- 
L minosit€si fokozatravonatkoz6 minositesi engedely meghosszabbites iianti- kerelem eseten szuks6ges - 120.000,_ Ftigazgatasi szolgattatasi d ijat megfizette.

A Kormenyhivatal a min6sitesi engedely hat6ly6nak meghosszabbitasa iranti eljaras soranmegallapitotta, hogy a min6sitesi enged6ly iiafiitasanak alapj5ul szolge16 feltetelekner xcizszotgattato
megfelel, valamint a minosit6si oszt6lyra tekintettel kornyezetii6nyit6si -programmal n", 1enoe-tt 

"."tt
A Kormenyhivatar megaflapitotta, hogy az Enged6ry meghosszabbitasanak akadarya nincs, ezert afentiekre tekintetter Kozszorgartat6 

le.retmele aieng,eaety 
-tratatyat 

az Mtv. 13. s (2) bekezdese arapj5na rendelkez6 reszben foglaltak szerint meghosszab c-itotta.

Az Mtv. 13. g (2) bekezdese szerint:

,fiaamin6sit1am
a minosircsi eng ' hogV

kornyezetiranyiiai lel' a

*egnabroroit id6p seben

A hatarozat rendelkezo r6sz6ben foglart idobeli hataly az Mtv 9 g (3) bekezdese arapjan kerilltmeghatarozasra.

Kozszolgeltat6t6r a k6rerem 2o2z jnnius 30. napjan erkezett a Kormanyhivatarhoz. Az ugyintezesihatArid6n bel0l a Kormenyhivatal a d6ntes t<cizteseiot int6zkedett.

.]:l"l^1rt3r91?t az artarenos kozigazgatasi rendtartasror sz6r6 2016. evi cL torv6ny (a tovebbiakban:Akr.) 82. g (1) bekezdese atapjan a ko;lesset vegteges.
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. Telcfon:{06-l} 224_St00 Fa\ (06-t)224-,rthl
l:majl'u-j,/aei's,/olJhit,,,rr!l)J\l e,,t lru Web hUn .$\t\ kormirnrhir al Jru lrr rr,t

2



Tekintettel arra, hogy jelen d6nt6s megfelel az Akr.
Korm6nyhivatal egyszerUsitett d0ntest hozott, amely
t6j6koztatSst.

Budapest, 2022. szeptember 26.

A kiadm6ny hiteleUl:

Kapj5k: Ugyint6z6i utasitSs szerint.

81. S (2) bekezdes6ben foglaltaknak, a
nem tarlalmazza a jogorvoslatrol szol6

Dr. Tarnai Richird fciisp6n

nev6ben 6s megbizds6bol:

dr. Bartus Adrienn s. k.
foosztdlyvezet6
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